GNI ਬਾਰੇ
ਗਲੋ ਬਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GNI) ਇੱ ਕ ਬਹੁ -ਹਿਤਧਾਰਕ ਮੰ ਚ ਹੈ , ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ (ICT) ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋ ਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ,
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਇੱ ਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਗਲੋ ਬਲ
ਨੈ ਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GNI) ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਵਜੋ ਂ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਤੈ ਅ ਕਰਕੇ , ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਸੁਤੰ ਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ, ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਹੁ -ਹਿਤਧਾਰਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਿਆਂ , ਇਸ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇ ਖੋ।

GNI ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੈ ਂ ਬਰ
> ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਤੈ ਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਕਾਂ ਦੇ ਵੰ ਨ-ਸੁ ਵੰ ਨੇ ਸਮੂ ਹ ਨਾਲ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
> ਮੁੱ ਖ ਸਿਵਿਲ ਸੁ ਸਾਇਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਸਾਡੇ ਸਾਂ ਝੇ ਸਿਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁ ਪਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰ ਵੇ ਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇ ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਸੈ ਟ ਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ GNI ਦੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਮੈ ਂ ਬ ਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਿਖਣ ਦੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਨਾ।
> ਗਲੋ ਬਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਿਵ (GNI) ਦੇ ਸਿਧਾਂ ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋ ਂ ਫ਼ੈ ਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਨੇ ਮਬੰ ਦੀ ਸਬੰ ਧੀ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਵੇ ਲੇ ਅਸਲ-ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਸੂ ਝਬੂ ਝ ਦਰਸਾਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ।
> ਸਮਾਜਕ ਪਾੱ ਲਿਸੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ।

GNI ਦੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਪਤੀਆਂ
> ਸੂ ਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌ ਜ ੀ (ICT) ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਮੁ ਲਾਂ ਕਣ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦ ੀ ਪੇ ਸਕਸ਼- ਅਪ੍ਰੈ ਲ 2020 ਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਤ ੀਜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਮੁ ਕੰ ਮਲ ਹੋ ਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂ ਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ (ICT) ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਦਾਦ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰ ਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਵੰ ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂ ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ੀਡਬੈ ਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
> ਗੁ ਪਤ ਸੈ ਟ ਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾਂ ਝ ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌ ਕੇ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਪਾੱ ਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। GNI ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸੱ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਗ੍ਰੀ
ਹਟਾਉਣ, ਸੇ ਵਾ ਵਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਯੂ ਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ICT
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਦੁ ਚਿੱ ਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂ ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
> ਮਨੁੱ ਖ ੀ ਹੱ ਕਾਂ ਦ ੀ ਰਾਖ ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ ੀਆਂ ICT ਦ ੀਆਂ ਪਾੱ ਲਿਸ ੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰ ਗ-ਤਰ ੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਮਬੰ ਦ ੀ ਸਬੰ ਧ ੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੂ ਪ
ਦੇ ਣ ਲਈ ਪਾੱ ਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ੱ ਝੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪੂ ਰਣ ਮੰ ਚ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ Christchurch Call Advisory Network, Freedom Online Coalition Advisory Network ਅਤੇ
Internet & Jurisdiction Policy Network ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। GNI ਨੇ ਬਹੁ ਧਿਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱ ਚ Council
of Europe ਅਤੇ United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
> ਵਧ ਰਹ ੀ ਅਤੇ ਤੇ ਜ ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰ ਨ-ਸੁ ਵੰ ਨ ੀ ਮੈ ਂ ਬ ਰਸ਼ਿਪ ਦ ੀ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਗ ੀ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੋ ਰੁ ਪ ਵਿਚਲੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੈ ਂ ਬ ਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਵਿਲ
ਸੁ ਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱ ਥੇ ਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੋ ਰੁ ਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱ ਤ ਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਦੱ ਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋ ਂ ਪੂੰ ਜੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ।
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